
 

OPATŘENÍ 
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Č. 1/2013 

K TECHNICKÉMU ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

Z OBORU MEZINÁRODNÍ OBCHOD  

NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen „FMV“) na základě ustanovení Studijního 

a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských 

a magisterských studijních programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou 

v Praze nebo jejími fakultami podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů, 

v platném znění, vydává následující opatření: 

 

§ 1 

Rozsah platnosti 

Toto opatření stanoví podmínky pro zajištění státní závěrečné zkoušky z oboru Mezinárodní 

obchod u studentů přijatých do navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní 

obchod od akademického roku 2011/2012 a 2012/2013, kteří ke dni vyhlášení tohoto opatření 

dosud neskládali ani jeden pokus této státní závěrečné zkoušky. 

 

§ 2 

Oddělení částí státní závěrečné zkoušky 

1. Státní závěrečná zkouška MO1_2 Mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomie (6 ECTS) 

se rozděluje na dvě dílčí části takto: 

a) MO1_3 Mezinárodní obchod (3 ECTS), skládá se z předmětů 2MO401 Mezinárodní 

marketing a 2MO402 Finanční řízení v mezinárodním podnikání, 

b) ME1_2 Mezinárodní ekonomie a právo (3 ECTS), skládá se z předmětů 2SE405 

Mezinárodní ekonomie II a 2PR421 Právo v mezinárodním obchodě. 

2. Okruhy ani otázky se tímto opatřením nemění, pouze se rozdělují podle výše uvedeného 

výčtu.  

3. Pro skládání obou těchto částí státní závěrečné zkoušky platí podmínky podle článku 

17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu, v platném znění. 

4. Zkušební termíny vypisují: 

a) Katedra mezinárodního obchodu pro MO1_3 Mezinárodní obchod, 

b) Katedra světové ekonomiky pro ME1_2 Mezinárodní ekonomie a právo. 

 

§ 3 

Zkušební komise 

1. Právo zkoušet u výše uvedených částí státní závěrečné zkoušky mají profesoři, docenti 

a odborníci již schválení vědeckou radou FMV pro zkušební komise MO1_2 Mezinárodní 

obchod a mezinárodní ekonomie. 

2. Předsedy zkušebních komisí pro MO1_3 a ME1_2 jmenuje děkan z řad profesorů 

a docentů a dále odborníků uvedených v příloze tohoto opatření. 

 

V Praze dne 1. 3. 2013 

 

 

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, v. r. 

děkan Fakulty mezinárodních vztahů 
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Odborníky, kteří mohou být jmenováni předsedy zkušebních komisí pro MO1_3 jsou: 

 

Ing. Soňa Gullová, Ph.D. 

Ing. Jaroslav Halík, Ph.D., MBA 

Ing. Petr Král, Ph.D. 

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. 

Ing. Iveta Němečková, Ph.D. 

Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. 

Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. 

 

Odborníky, kteří mohou být jmenováni předsedy zkušebních komisí pro ME1_2 jsou: 

 

Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 

Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. 

Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 

Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 

JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. 


